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چكیده
ماهیت کلی ارتش هخامنشی ،چند ملیتی بودن و تنوع در سربازان آن بود .این مساله از ساختار نظامی وگستتردگی
قل مرو هخامنشیان ناشیمی شد .در این میان،حضور سربازان ساتراپنشین هتا رربتی در ست اخ هخامنشتی،به لتت
آشنایی آنان با موقعیت ها جغرافیایی منطقه و مهارت ها رزمیآنان ،اجتناب ناپذیر بود .با وجتود اناتاپ پتشوهش
ها فراواندربارۀ ارتشو ساختار نظامی هخامنشیان ،تاکنون در خص وص جایگاخ نظامی ستاتراپنشتینهتا رربتی
هخامنشی ،کمتر سخن گفته شدخ است .یافته ها پشوهش بر اساس واکاو منابع تاریخی و دادخ ها باستانشناسانه،
نشان می دهد که ساتراپنشین ها رربی به لحاظ تأمین نیرو دریایی و زمینی نقش مهمی در ارتتش هخامنشتیان
داشته اند .در این م قاله تالش خواهد شد تابا استناد به شواهد تاریخی و با رویكرد مطالعه تحلیلی -توصیفی،جایگاخ
نظامی ساتراپنشین ها رربی در ارتش هخامنشیان تبیین گردد.
واژههای کلیدی
ساتراپنشین های غربی ،سازمان نظامی ،ایران ،هخامنشیان.
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مقدمه

استراتش

با توجه به این که شاهنشاهی هخامنشی ،بترر تترین

ناشی از تاربیاتی باشد که یونانیان از جنگها خود

ام راتور ا بود که جهان باستان تتا آن روزگتار بته

بتتا هخامنشتتیان و حضتتور متتردوران آنتتان در ستت اخ

خود دیدخ بود ،بدون شیوخ ها کارآمد نظتامی نمتی-

هخامنشی داشتند .نگاخ دقیق و موشكافانه فرماندهان

توانست درست مل کنتد بنتابراین ،هخامنشتیان از

نظامی مانند گرنف ون به ضعف ها هخامنشیان نیر در

تاکتیک ها و نیرو نظامی ساتراپنشینها ختویش

این شكستها بی تأریر نبود .اسكندر با شناخت کامل

و ام راتور هتا پیشتین استتفادخ بستیار نمودنتد.

نسبت بته میتران ضتعف و قتوت ست اخ هخامنشتی،

ارتش آنان به لحاظ ساختار ،زینابرارها جنگتی 9و

برنامه ها جتامعی را بترا از کتار انتداختنا ارتتش

استفادخ از تاکتیکها ،در ارتشها دولتها مقتتدر

هخامنشی بهکار برد .در این پشوهش،سازمان ارتش و

و ملل تابعتهشتان ریشته داشتت و ختود بتر ارتتش

ست ت اهیگر در دورخ هخامنشتتتی تحلیتتتل و نقتتتش

حكومت ها بعد در ایران باستتان تتأریر گذاشتت.

فرمانده ان و سربازان ستاتراپنشتین هتا رربتی در

آنان نوساز ارتش خویش را مدیون ساتراپنشتین-

ارتتتش هخامنشتتیان ،شتتیوخ هتتا هخامنشتتیان بتترا

ها رربی بودنتد .در نبردهتا میتان هخامنشتیان و

جلوگیر از شورش مردوران در ارتتش هخامنشتی،

رربتی،

جنگ افرارها ستاتراپنشتین هتا رربتی در ارتتش

ایونیتته و ستترزمین یونتتان شكستتتهتتایی متوجتته

هخامنشتتیان ،نقتتش ستتاتراپنشتتینهتتا رربتتی در

ساتراپنشین ها

رربتی بته ویتشخ ستكاها

شاهنشاهی هخامنشی گردید وهمین مسأله با ث شد
تا شتاهان هخامنشتی درصتدد ایاتاد اصتالحات در
ارتش و تغییتر زیترستاختهتا و شتیوخهتا جنگتی

برتر بودند .شاید دلیل شكست میتوانست

تحوالت نظامی و ساختار ارتش شاهنشاهی و جنگ-
افرارها کاربرد در میان ساتراپنشینهتا رربتی
توضیح دادخ شدخاست .س س در پایان نقش ساتراپ-

برآیند .گستردگی بیش از حدّ شاهنشاهی ،اختیتارات

نشین ها رربی در جابته جتایی نیروهتا نظتامی در

بتتیشاز انتتدازخ ستتاتراپهتتا ،شتتورشهتتا داخلتتی،

ارتش هخامنشی تاریه و تحلیل شدخ است.

ناآرامی ها مصر و بابل و شورش بترر

ستاتراپ-

نشین ها رربتی در ستال هتا  978 -977پ.پ .از

سازمان ارتش در دوره هخامنشی

درون ساختار ادار و نیرو نظتامی هخامنشتیان را

سازمان ارتش هخامنشی با توصیفها مورخان یونتانی و

بته تحلیتل بترد (  Weiskopf, 1989: 1دیتودور،

نیر به وسیله نقشبرجستهها هخامنشی روشن متیشتود.

کتاب  .) 9-4 ،39 ،XVارتش شاهنشاهی هخامنشتی

از ویشگیها برجسته شاهنشاهی هخامنشی این بتود کته

در طول دور ان حكومت خویش ،دارا نقاط ضتعف

به اتباع خود اجازخ میدادند تتا جتایی کته اقتتدار سیاستی

و قوت فراوانی بود امّا با وجود همه اصالحاتی کته

شاهنشاهی به خطر نیفتد ،ستازمانهتا بتومی ختویش را

در س اخ ایااد شد ،نتوانست در برابر تهاجم س اهیان

حفظ کنند .در زمینته نظتامی نیتر هخامنشتیان از نهادهتا

اسكندر مقاومت کند .این رویارویی نشان داد کته از

بومی ساتراپنشینها خویش برا گتردآور سترباز و

یک سو ،شاهنشاهی هخامنشی ذخایر پایانناپذیر از

نیرو نظامی استفادخ کردند ( .)Head,1992: 8بنابراین،

نیروها نظامی و منابع مالی در ا ختیتار داشتت و از

همین مسأله تشتخی

ستازمان نظتامی هخامنشتیان را از

ستتو دیگتتر ،قتتوا استتكندر از لحتتاظ تاکتیتتک و

ساتراپنشینها آنان تاحدود دشوار میساخت .گفتنتی
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است که این تنوع ،ارتش هخامنشیان را به ارتشی فراملیتتی

با یونانیان ارتباط پیدا کردند ،سربازان یونانی مردور یا تتابع

و فرامنطقها تبدیل میکرد کته آنتان را در ستازماندهی و

را در ارتش خویش جا دادند .بنابراین ،نه تنها ستاتراپ-

متتدیریت قلمروشتتان یتتار متتینمتتود .پارستتیانی را کتته

ها ایرانی آستیا صتغیر ،بلكته شاهنشتاخ نیتر ستربازان

کوروش بترر متحتد نمتود ،ارتتش واقعتی نبودنتد .در

مردور یونانی را به خدمت گرفت .هتر یتک از متردوران،

گذشته ،مردپ یک قبیله یا منطقه ،نیترو نظتامی آن ناحیته

جیرخ رایگان و حقوق ماهیانه (ماهیانه یک دریتک طتال در

محسوب میشدند چنانكه در فارسی باستان واژخ کارخ بته

 299پ.پ ).دریافت میکرد .تا زمان اسكندر ،این ستربازان

کتتار متتیرفتتت و در فارستتی نتتو اصتتطال کتتسوکتتار

مردور ،بخش منظمی از س اخ هخامنشی شدخ و رهبرانشتان

«خویشاوندان و حامی» باقی مانتدخ استتShahbazi, ( 2

به اشترافیت ایرانتی پیوستته بودنتد (.)Shahbazi: 492

 .)1986: 491ارتتتتش هخامنشتتتی در ابتتتتدا شتتتامل

سازمان س اخ بر اساس سیستم دخدهتی بتود .دخ مترد ،یتک

جنگاویان ایرانی بود .زمانی که سرزمینهتا دیگتر بته-

دسته تحت نوان دَسَپتی 8یتا دخ نفتر را تشتكیل متی-

ویشخ ساتراپنشینها رربی تتابع هخامنشتیان شتدند ،بتا

دادند دخ دسته ،یک گردان تحت نوان سَتَپتی 9یتا صتد

وجود استفادخ از مردوران ساتراپنشینها رربی ،ایرانتی-

نفر میساختند دخ گردان ،یک لشتكر بتا نتوان هترارخَ-

ها همچنان هسته اصلی ارتش شاهنشاهی را تشكیل متی-

پتی 99یا هرار نفر را شكل میدادند و دخ لشكر ،س اهی با

دادند .با تبدیل پادشاهی کوچک پارسی به یک ام راتتور

ناپ بیوَرَپتی 11یا دخ هرار نفتر را شتامل متیشتدند .همته

جهانی ،ارتشی دائمی از پارسها ،مادهتا و جنگاویتانی از

ارتش توسط برر ترین فرماندخ به ناپ است ادَپتی (فرمانتدخ

ملل تابعه شكل گرفت .نقوش تختجمشید ،اسناد نظتامی

س اخ) ،12فرماندهی میشد کسی کته شتاید خویشتاوند یتا

و اقتصاد رسمی ایرانیان و گرارشها هرودوت اربتات

دوستتت متتورد ا تمتتاد شاهنشتتاخ بتتود (معینتتیستتاپ،

میکند که یک قوپ هر چه به پارسیان نردیکتر بودنتد ،بتا

رحیمتتتتی493 85 :9939،

.)Shahbazi,

پرداخت خراج کمتر و شرکت دادن سربازان بیشتتر ،ستهم

شتتاهرادگان و اشتترا زادگتتان هخامنشتتی بتتا روشهتتا

بیشتر در برتر شاهنشاهی داشتند .بنتابراین ،مادهتا کته

دشوار تربیت متیشتدند متًالي یتک جتوان پارستی ،در

جایگاخ دوپ را در میان ساتراپنشینهتا داشتتند ،ستربازان

گروخها پنااخ نفر  ،دو ،شتنا ،نگهتدار استب ،کشتت

بیشتر نسبت بته بقیته ستاتراپیهتا فتراهم متیکردنتد و

زمین ،پرورش احشاپ و ادت به تحمل دیدخبتانی را متی-

بسیار از فرماندهان شاهنشاهی ،مانند :مازارس ،هارپتا ،

آموخت .او برا تیرانداز  ،پرتاب نیرخ و زوبین و تحمتل

تخمس ادَ و داتیس از میان مادها انتخاب میشتدند .پتس از

راخپیمایی در آبوهوا نامسا د تربیتت متیشتد .و در

آن سكاها ،باختر ها یا بلخیها ،هیرکانیها ،و دیگر اقتواپ

بیست سالگی حرفه نظامیاش را شروع میکرد که تا ستن

ایرانی شرق در ست اخ جتا داشتتند (.)Shahbazi: 492

پنااخ سالگی به نوان سرباز پیادخ یا ستوارخ ادامته داشتت

البته ،نباید از نظر دور داشت که ساتراپنشینهتا رربتی

(استرابو ،کتاب  98 ،9 ،95و  93هترودوت ،کتتاب ،Iبنتد

نیر از جایگتاخ ویتشخا در ارتتش هخامنشتیان برختوردار

 .)997بنابراین ،آشكار است که هد از ارائه ایتن آمتوزخ-

بودند .یک اصطال کلی برا ارتش هخامنشی است ادَخ3یتا

ها اخالقی و نظامی بته شتاهرادگان ،بتارآوردن مردانتی

س اخ بود .این س اخ شامل پیادخنظاپ یا پَستی ،4سوارخنظاپ یتا

شایسته و دلیر در صتحنههتا جنتگ بتود کته داریتوش

اسَبار ( 5اسبسوار) ،و گاهی اوشَبار  6یا شترستوار ،و

برر  ،ختود الگتو و نمونته کامتل آن بتهشتمار متیآمتد

رَرهایشتر به معنی اربهرانان 7میشد .از زمانیکه هخامنشتیان

( .)Dandamayev, 1997: 178در ست اخ هخامنشتتی

1986:
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یک دسته پیادخنظاپا برگریتدخ شتامل هترار نیترخانتداز ،99از

داریتتوش بتترر  ،ختتود لیتته ستتكاها لشتتكر کشتتید

شتتااعتتترین پارستتیان انتختتاب شتتدخ بودنتتد و محافظتتان

(هرودوت ،کتاب ،ІVبنتد .) 9خشیارشتا ختود ست اخ

سلطنتی مخصوص شاخ را تشكیل متیدادنتد .پتایین نیترخ-

بررگی متشكل از اقواپ مختلف را به یونان فرماندهی

هایشان سیب 92طالیی داشت که آنها را سیببَرهتا متی-

کرد (هرودوت ،کتاب ،VІІبند .) 53اردشیر دوپ لیه

نامیدند .داریوش به نوان یک شاهرادخ در این گاردِ نیترخ-

کوروش کوچک ،برادر شورشی ختود ،ست اهیانش را

انداز ،تحت فرماندهی کمبوجیه خدمت میکرد .هرارخپتتی،

تشویق می کرد (کتریتاس ،پرستیكا ،کتتاب ،XXبنتد

فرماندخ گارد نیرخاندازان ،کسی بود که پس از شاخ ،قتدرت

 ) 79و اردشیر سوپ با شورش بترر

ستاتراپهتا در

سیاسی فراوانی داشت .یک دسته از ست اخ شتامل دخ هترار

مصر و فنیقیه به نبرد پرداخت (دیودور ،کتتاب،XV

سرباز برگریدخ ایرانی بود که گتارد جاویتدان نامیتدخ متی-

بند .)499 ،39شاهان هخامنشی امّا نمیتوانستند خود

شدند .معتادل واژخ جاویتدان در فارستی باستتان ،امَرتتکَ

همه نبردها را فرماندهی کنند زیرا گاهی اوقتات بته

بازساز شدخ و برخی از صاحبنظران انوشه را نیر بهکتار

لت مسافت طوالنی صحنه ها نبرد ،ارسال نیرو بته

میبرند 95.تعداد آنها هیچ وقت کمتر یا بیشتتر از دخ هترار

منطقه نبرد کار دشوار بود و درست نبتود کته شتاخ

نفر نبود به همین دلیل آنان را بَیوَرَبَم97یر میگفتند .از ایتن
گارد جاویدان ،هرار نفر نیرخهایی با انار طالیی حمل متی-
کردند و اینان به دور نُه هرار تن دیگر که نیرخهایشتان انتار
نقرخا داشت ،حلقه میزدنتد .آنتان از پیتروان و مالزمتان
نردیک شاخ بهشمار میآمدند (معینیستاپ ،رحیمتی:9939،
 85و .)Head, 1992: 10 39ستتوارخنظتتاپ در فتتتح
سرزمینها تابعته نقشتی اساستی داشتتند و تتا واپستین
روزهتتا شاهنشتتاهی هخامنشتتی اهمیتتت ختتود را حفتتظ
کردند.

س ت ر کنتتد .بنتتابراین ،نبردهتتا کوچتتک محلتتی را
ساتراپ ها فرماندهی متی کردنتد و نبردهتا مهتم را
معموالي اشرا

بلندپایه پارسی از طر

دربار شتاهی

هدایت می کردند .برا نمونه ،مردونیه پسر گوبریاس
کتته در ستتال  234پ.پ .در آستتیا صتتغیر جنگیتتد
(هرودوت ،کتاب ،VIبند ) 29و پس از قتبنشتینی
خشیارشا در  273پ.پ .ارتش را در یونان فرماندهی
کتترد (هتترودوت ،کتتتاب ،VIIIبنتتد  997و .) 999او
پستتر متتو خشیارشتتا و ختتواهرزادخ داریتتوش

فرماندهان نظامی ساتراپنشین های غربی در ارتش
هخامنشی
در مرکر سازمان نظامی هخامنشیان شاخ بترر
داشت بهطور

چنتتد ین ستتال را دور از مرکتتر فرمتتانروایی ختتویش،

قترار

که این اقتدار شاهانه در کتیبتههتا

هخامنشی نیر بازتاب یافته است .از شاهان هخامنشی
انتظار می رفت ارتش خود را در نبردها برر

و در

میدان ها نبرد فرماندهی کنند .نمونه ها فراوانتی از
این گونه فرماندهی را بر اساس منابع یونانی میتتوان
اشارخ کرد برا مًال ،کوروش برر

ارتتش ختود را

لیه مادها هدایت کرد (هرودوت ،کتاب ،Іبنتد.)947

(هرودوت ،کتاب ،VIIبند ) 5و نیر داماد داریوش بود
که با دختر داریوش به ناپ آرتوزوسترا ازدواج کتردخ
بود (هرودوت ،کتاب ،VIبند .) 29یكی از فرماندهان
در نبرد ماراتن ،آرتافرن پسر آرتافرن ،برادرزادخ دیگر
داریتتوش بتتود (هتترودوت ،کتتتاب ،VIبنتتد ،)32یتتا
کوروش کوچتک در زمتان حیتات پتدرش داریتوش
دوپ ،با مقاپ فرماندهی تماپ لشكریان شاهی به آسیا
صغیر ا راپ گردید (گرن فتون ،لشكرکشتی کتوروش،
 .) 48 : 9987فرمانتتدهان تتالیرتبتته دیگتتر و ستتران
ارتش ،لروماي پارستی نبودنتد .نتاپ فرمانتدهان ارشتد
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ریرپارسی نیر در اسناد هد هخامنشی بازتتاب یافتته

داشتند .در توصتیف او ،دیتودور متیگویتد« :تاربته

است .یكی از فرماندهان ساتراپنشین ها رربی کته

طوالنی او در ملیات هتا و در ختالل جنتگ پتارس

نقتش

موجب شد تا به واسطه ابتكاراتش ،هنر نظتامی را در

داشت ،دادرشیش ارمنی است که در کتیبه بیستون به

بسیار زمینهها به ویشخ در بهکار گیر تسلیحات -که

او اشارخ شدخ است .داریوش شاخ گوید « :دادرشی ناپ

القه خاصی بدانها داشت -توسعه و گستترش

در سرکوبی شورش ها

هد داریتوش بترر

و

من ،من او را به ارمنیه روانه کتردپ».97

دهتتد( ».کتتتاب  .)9: 22 ،XVمعمتتوالي فرمانتتدهان

در لشكرکشی کوروش کوچک لیه بترادرش ،منتون

ریرای رانی در س اخ هخامنشی ،بیشتر از میان ساتراپ-

فرماندخ جنا راست و کالرخوسا است ارتی فرمانتدخ

نشین ها رربی انتخاب میشدند زیرا جنگهایی که

جنا چپ کوروش کوچتک (لشكرکشتی کتوروش،

متتردوران ستتاتراپنشتتین هتتا رربتتی در آن حضتتور

 ) 97: 9987بودنتتد .فرمانتتدخ نیتترو دریتتایی او نیتتر،

داشتتند ،بیشتتر در منطقته جغرافیتایی قلمترو رربتتی

دریاستتاالر تتتاموس مصتتر بتتا تبتتار ممفیستتی بتتود

هخامنشیان رو می داد و آنان به مناطق استراتشیک و

(دیودور ،کتاب 93،7 ،XIVو  .) 5چنین به نظر متی-

حستتاس نظتتامی آشتتنایی کامتتل داشتتتند (هترودوت،

رسد که با نفوذ نظامی یونانیان در سدخ چهتارپ پ.پ.

کتاب ،IXبند .) 33از طتر

در ایران ،افسران و بلنتدپایگان یونتانی ،بته مقامتات

فرماندخ از میان مردورانی بود که همنشاد و هتمزبتان

بلند در دربار و ارتش هخامنشی رسیدند امّا آنتان

زیر دستانشان بودند به نوان نمونه مردوران یونانی

در بیشتر اوقتات زیردستت فرادستتان پارستی ختود

در جنگ با مصریان به رهبر ایفی کرات آتنی مبارزخ

بودند ( .) Head,1992:9برا نمونته ،ایفتیکترات

می کردند یعنی هتم ستربازان یونتانی بودنتد و هتم

آتنتتی کتته در ستتال  979پ.پ .بیستتت هتترار تتتن از

فرماندخشان .یا به یک مصر به ناپ اهموسته برمتی-

مردوران یونانی را لیه مصریان فرماندهی متیکترد،

ختتوریم کتته القتتاب « رئتتیس ستتربازان ،پستتر رئتتیس

زیردستتت فرنابتتاز پارستتی قتترار داشتتت (دیتتودور،

سربازان»« ،پایوئن هور» را به خود می دهد که هنگتاپ

کتاب .) 9 ،29 ،XVیكی از مشك الت فرماندهان س اخ

دفن گاو آپیس ،رهبر « س اخ سربازان نخبته» را بتر-

ملیتاتهتا جنگتی ،از

هدخ داشته است .او در لوحه سنگی دیگر به خود

ارمنی ،بندخ

این بتود کته «آنهتا بترا

دیگتر ،معمتوالي انتختاب

سربازان» می دهد که گویی مار

اختیارات کامل برخوردار نبودند ،برا هتر چیتر بته

لقب « رئیس برر

شاخ مراجعه می کردند و در مورد هر چیتر جرئتی در

فرمان هتا ستلطنتی در ستاتراپی مصتر بتودخ استت

انتظتتتار پاستتتخ شتتتاخ متتتینشستتتتند( ».دیتتتودور،

(بریان .)9/429 :9988 ،ساتراپ ها گاهی فرمانتدهانا

کتتتاب .) 5:29،XVفرمانتتدهان ریتتر ایرانتتی کتته در

پادگان ها را منصوب می کردند و این بدان معنتا بتود

کستتوت فرمانتتدهی س ت اخ هخامنش ت ی قتترار داشتتتند،

که لروماي تأیید شاخ نیر وجود نداشت (توپلین:9988 ،

معموالي از امتیازات خاصی برخوردار بودند .آنتان یتا

.)9/995

در گذشته در رأس ست اهیانی ،شتاا ت و متدیریت

نقش ساتراپنشین های غربی در تحوالت نظامی و

فرماندهی خویش را به اربات رساندخ بودند یتا ماننتد

ساختار ارتش هخامنشی

ایفی کترات هتوش سرشتار در ملیتات جنگتی و

شاهنشاهیا رو به گسترش هخامنشی در هنگتاپ فتتح

استعداد بتی نظیتر در ابتدا ات نظتامی و راهبترد

نواحی رربی و ایااد ستاتراپنشتینهتا رربتی در
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برخورد با ارتش ها نیرومنتد بابتل ،لودیته ،مصتر و

حرکت درمیآمدند .در هر یک از این برجها  49کمتاندار

یونان دچار برخی تغییرات گردید .این دگرگتونیهتا

موضع میگرفتند.

ناشتی از توانمنتد ارتتش ایتن ام راتتور هتا بتتود

 .7تغییر تاکتیک و آرایش جنگی ،بدینشتكل کته در نبترد

بنابراین ،توانمند ارتشها پیشین ستاتراپنشتین-

تمبرخ با لودیتها هتا امتر شتدخ بتود در هنگتاپ ملیتات،

هتتا رربتتی در ستتاختار و ستتازمان نظتتامی ارتتتش

نیروهتتا ختتود آراپ آراپ از دو جنتتا چتتپ و راستتت

هخامنشیان نقش داشت زیرا از گذشتته دور در ایتن

قبنشینی کنند تا به ایتن وستیله ست اخ دشتمن در زمتان

مناطق ،ام راتور هتا قدرتمنتد وجتود داشتتند و

تعقیب ،از هم دور افتادخ و مصر ها در مقابل قلتب ست اخ

دارا سازمان نظامی قو بودند .شتاهان هخامنشتی

ایران قرار بگیرند .نتیاه چنین تاکتیكی آن شتد کته پیتادخ-

بتا تكیته بتر روش هتا دی لماتیتک و بتا ترفنتدها

نظتتاپ معتترو مصتتر کتته دارا ستتال هتتا تتتدافعی و

مختلتتف ،توانتتایی تستتلط بتتر ایتن شاهنشتتاهیهتتا را

تعرضی برا جنگها تنبهتن بودند ،از پشتیبانی سال -

داشتند چنانكه گرنفتون ،کتوروش را سیاستتمدار

ها پرتابی محروپ گشتند (معطوفی.)53: 9939،

توصیف می کند که سیاست مسالمت آمیر را بر جنتگ

 .7استتتفادخ از تتتدابیر جنگتتی ماننتتد قتترار دادن شتتتران بتتا

ترجیح می داد و از او نقتل متیکنتد کته «زمتانی کته

سربازان ماهر به سال سوارخنظتاپ در صتف مقتدپ و در

زیرکی و هوشمند بهکتار متی آیتد ،بته زور نیتاز

برابر سوارخنظاپ لودیها ها چنانكه هترودوت در ایتنبتارخ

نیست» (زندگی کوروش ،کتاب .) 4 :4 ،VIIIیكی از

گویتتد« :کتتوروش از آن رو شتتتران را در برابتتر ستتواران

ساتراپنشینها قدر تمند رربی که کتوروش بترر

لودیایی قرار داد که اسب از شتتر متیترستد :نته هیبتت و

توانست ستلطه سیاستی  -نظتامی ختویش را بتر آن

ظاهر او را میتواند تحمل کند ،نه بو او را .هد از ایتن

گستتترش دهتتد ،لودیتته بتتود .او در برختتورد بتتا ایتتن

ترفند جنگی آن بود که نقش سوارخنظاپ لودیایی را در نبرد

ساتراپی متوجه برخی از ضعف ها نظتامی ختویش

بیارر سازد» (کتاب ،Ιبند.)89

نسبت به لودیتها هتا شتد .ایتن نارستاییهتا با تث
اصالحاتی در ارتش هخامنشی گردید کته مهتمتترین

نیرو های مزدور ساتراپنشین های غربی در ارتشش

آن ها بارت بودند از:

هخامنشی

 .9سادخ و روان کردن حرکت واحدها نظامی

بیشتر نیروها

 .4تغییراتی چند در رزپافترارا نفترات پیتادخ بترا آمتادگی

رربی وجود داشتند ،جرو سوارخ نظاپ ایرانتی نبودنتد

بیشتر برا رزپ تنبهتن

بلكه در این ساتراپنشین ها از نیروهتا پیتادخنظتاپ

 .9افرایش تعداد سوارخنظاپ پارسی

مردور استفادخ می شد که از بومیتان محلتی بودنتد.

 .2امر شد  999ارابهداسدار جدیتد بستازند کته محتور آن

استخداپ این نیروها توسط ساتراپ ها ایتن نتواحی

بسیار دراز بودخ و نسبت به نوع قدیمیاش کمتتر واژگتون

صورت می گرفت و شتاهان هخامنشتی در استتخداپ

میگشت .همچنین دو داس نیر در زیر آن نصب نمودند.

این نیروها مردور دخالتی نمیکردند ( Sekunda,

 .5صد گردونه چوبی با برجها متحرك ستاختند کته هتر
یک دارا مالبند بتودخ و بتا هشتت جفتت گتاومیش بته

مردور کته در ستاتراپنشتینهتا

.)1992: 23
منبع نیرو نظامیا که می شتد متردوران ستاتراپ-
نشین ها رربی را از آناا به کار گرفت ،چندان زیتاد

بررسی نقش و جایگاه نظامی ساتراپنشینهای غربی ایران در ارتش شاهنشاهی هخامنشی (از 555تا  335پ .م)16/

نبود زیرا مدت زیاد بتود کته ستاتراپنشتینهتا

هخامنشیان نیر از آنان استقبال می نمودنتد (گرنفتون،

ر ربی ،دیگر حق هیچ گونه آموزش نظامی بته متردان

لشكرکشتی کتوروش ) 49 :9987 ،یتا ایتن ستربازان

جوان خویش را نداشتند .درواقع ،این از سیاستها

متتردور بتته پیشتتنهاد دوستتتان ختتویش وارد ستت اخ

هخامنشیان بود که موازنه قدرت را به سود آنان تغییر

هخامنشی میشدند .نمونه آن ورو د گرنفون به ست اخ

می داد برا نمونته ،پتس از گشتودن لودیته ،دیگتر

کتتوروش کوچتتک استتت کتته بتته توصتتیه دوستتتش،

آموزش نظامی در آنجا صورت نمتی گرفتت .متدت

پروکرنوس صتورت گرفتت (گرنفتون .)948 :شتاید

کوتاهی پس از آن ،مردپ لودیه دیگر فكر شتورش را

نیكتتی و شتتاا ت شتتاخ هخامنشتتی نیتتر در جتتذب

از سر به در کردند حتی اگر متی خواستتند در برابتر

نیروها مردور در ارتش هخامنشی بتیتتأریر نبتودخ

شاهنشاخ هخامنشی مقاومت کنند ،دیگر توانایی آن را

استتت (کورستتارو 7/89 :9988 ،گرنفتتون .)999 :بتتا

نداشتند .گرنفون نیر در تأیید مطالب باال اد ا میکند

وجود خساراتی که تمیستوکلس آتنتی بته خشیارشتا

که کوروش گروهی را که لیه او خیترخستر کتردخ

وارد کتترد اردشتتیر ،پستتر خشیارشتتا از او بتته نیكتتی

بودند ،تنرل درجه داد و رزپ افرار آنتان را توقیتف و

استقبال نمود و برا تأمین زندگی او ایدات چندین

در اصطال آنان را خلع سال کرد (تربیت کوروش،

شهر را به و اختصاص داد .این گونه پتاداشهتا ،در

کتتتاب  .)95 :2 ،VIIبتته ایتتن ترتیتتب ،متتردوران از

جتتذب نیروهتتا متتردور یونتتانی ،بتتیتتتأریر نبتتود

اقوامی استتخداپ متی شتدند کته هنتوز آزاد بودنتد و

(پلوتارك ،زندگی تمیستوکلس ،بند.)59

توانایی آموزش نظامی سازمان یافته به جوانان خویش

گستتترش فتوحتتات هخامنشتتی و گستتتردگی قلمتترو

را داشتند .به سخن دیگر ،هخامنشیان با سیاست مهار

جغ رافیایی آنان ،وجود مردوران بیگانته و نماینتدگان

دوگانه ،هم قوخ رزمی ستاتراپنشتینهتا رربتی را

ملل تابعه ساکن در مرزها شاهنشاهی و گاخ ختارج

کنترل می کردنتد و هتم نیترو نظتامی آنتان را بته

از مرزها ام راتور را در ارتش هخامنشی اجتناب-

استخداپ خویش درمیآوردند.

ناپذیر می کرد .در این میتان ،بته لتت مهتارتهتا

سربازان ساتراپنشینها رربی به طور تماپ وقت در

رزمی ،آشنایی مردوران و سربازان ساتراپنشینهتا

ارتش هخامنشی خدمت نمی کردند به احتمال فراوان

رربی با موقعیتها جغرافیا یی و استراتشیک منطقه،

در لحظتتات سرنوشتتت ستتاز ،هخامنشتتیان از نیتترو

حضور آنان در س اخ شاهان و ساتراپنشینها رربی

نظامی مردوران د وت به همكار میکردند .نمونته

هخامنشی ضرور و الزپ مینمود.

آن در لشكرکشتتی کتتوروش کوچتتک لیتته بتترادرش

شاهان هخامنشتی نیتر هتم بته دلیتل ضترورتهتا

است که این مردوران به کار گرفته شدند.

برشمردخ شدخ در باال و هم به خاطر روحیه متداراگر

چگونه ممكن بود که متردوارن ستاتراپنشتینهتا

خویش از ورود سربازان و مردوران بیگانه رربتی در

رربی لیه هموطنان خویش دست به مبارزخ برننتد و

ارتش خویش خوددار نمیک ردند .البته ،آنتان متی-

در س اخ هخامنشی حاضر شوند؟! گویی اینان به دلیل

دانستند که در صورت بتی تتوجهی و تدپ پرداختت

محكومیت ها شدید مانند ا داپ ،بتهناچتار از وطتن

جیرخ و دستمرد آنتان ،بتا مشتكل و دردستر مواجته

خویش فرار نمودخ و برا گذران زنتدگی ،بته ست اخ

خواهنتتد شتتد بنتتابراین ،شتتاهان هخامنشتتی بتترا

هخامنشی یا ساتراپنشینهتا رربتی متیپیوستتند.

پرداخت مواجب این مردوران ،اختیتارات الزپ را بته
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ساتراپنشین ها رربی خویش واگتذار نمودنتد بته

بی شترین متردور و نیترو نظتامی را بته شاهنشتاهی

همین دلیل ،ضرب سكه در قلمرو رربی هخامنشتیان

هخامنشی رضه نمایتد .جامعته هتا دارا اقتصتاد

توسط ساتراپ ها صورت میگرفتت (بتابلون:9988 ،

شبانی می توانستند برا مدت طوالنی نیرو انستانی

 .) 42همین توجه ،با ث موفقیت ها هخامنشتیان در

مردان را آزاد بگذارند زیرا گله دار بدون آنتان نیتر

جنگ ها و سرکوب شورشها می شد .البته ،نوآور ها

ممكن بود .البته ،اهمیت متردوران یونتانی در ارتتش

و خالقیتتت هتتا فرمانروایتتان هخامنشتتی نیتتر ،در

هخامنشی را نباید بیش ازحد برر

نشان داد چراکه

ساماندهی و مدیریت ارتش بی تتأریر نبتود .از جملته

منابع اطال اتی ما بیشتر متكی به روایت ها یونانیان

این ابتكاره ا ورود سربازان ساتراپنشینها شترقی

از رخدادها ررب شاهنشاهی هخامنشی است و در

و رربی در ارتش هخامنشیان بود .بتهطتور خالصته،

مل ،به لت فقر منابع اطال اتی از آنچه در جاها

نیروهتتا نظتتامی و ستتربازان گتتردآور شتتدخ از
ساتراپنشین ها هخامنشی را میتوان به چهار گروخ
تقسیم کرد :نخست ساتراپی هایی که بیشتر سوارخنظاپ
هخامنشتتیان را تتتأمین متتی کردنتتد .دوپ در برختتی از
ساتراپنشین ها نیروهتایی از نظامیتانا دارا پیشتینه
بودند که در برابر گرفتن زمین ،به خدمت نظاپ متی-
پرداختند .سوپ ،سربازانا پادگان ها که بیشتر مردورانی
از خارج از مرزها شاهنشتاهی (بته ویتشخ ستربازان
یونتانی) یتتا از مردمتتان جنگاتو ستتاکن در مرزهتتا
بودند .این نیروها ر ا بیشتر برا نبردهایی ختاص بته
خدمت می گرفتند .سرانااپ سربازگیر در ساتراپی-
ها ،که با فراخوانی جذب سربازان بومی اناتاپ متی-
شتتد .در زیتتر شتتواهد مربتتوط بتته وجتتود ستتربازان
ساتراپنشین ها

رربی در ارتش هخامنشی بررستی

میشود.
مردمان آسیای صغیر :لودیهایها و ایونیها
در میتتان ستتاتراپنشتتین هتتا رربتتی شاهنشتتاهی
هخامنشتتی ،بتترر تتترین منبتتع بتترا فتتراهم کتتردن
ستتربازان متتردور ،یونانیتتان بودنتتد .یونتتان بتته دلیتتل
جغرافیتتا کوهستتتانی ختتویش و اقتصتتاد مبتنتتی بتتر
دامدار که بر پایه پرورش داپ هایی مانند گوسفند و
بُتتر استتتوار بتتود (نتتاردو ،)99 :9988 ،متتیتوانستتت

دیگر رو دادخ ،چیر زیاد نمیدانیم ( Sekunda,
 .)1992: 23به کارگیر مردوران یونتانی در ارتتش
برا

هخامنشیان اهمیت فراوانی داشت زیرا هم بتر

تعداد جنگاویان ارتش هخامنشی افرودخ متیشتد و
هم زینابرارها  ،تاکتیک ها و فنون مختلتف رزپآور
میان پارسیان و سربازان مردور ردوبدل میشد .البته،
این مردوران مابور به ر ایت اصول حاکم بر سیستم
نظامی و ساختار ارتش هخامن شی بودنتد .فرمانتدهی
ارشد و کل این نیروها ،در بیشتتر مواقتع در اختیتار
سرداران و فرماندهان نظامی پارسی قرار میگرفتت
تنها یگان ها مردور ،تحت فرماندهی سرداران بومی
خویش قرار می گرفتند و در سطحی باالتر زیتر نظتر
سرداران پارسی خدمت میکردند .بته نظتر متیرستد
نیروها

مردور یونانی برا سیاست ها هخامنشیان

در ررب ،اهمیت اساسی داشتتند .بتا وجتود روابتط
تیرخ ا که میان ایران و یونان وجود داشت از وجود
سربازان یونانی در ارتش هخامنشی در منابع یونتانی
به فراوانی گرارش شدخ است .چند دلیل مدخ وجتود
داشت که یونانیان در ارتش هخامنشیان حضور داشته
باشند:
 .9رقابتت و دشتمنی شتتدید میتان دولتتشتتهرها
یونانی وجتود داشتت .ایتن مستأله ناشتی از وجتود
نشادها مختلف و پراکندخ در یونان بود که هر کتداپ

بررسی نقش و جایگاه نظامی ساتراپنشینهای غربی ایران در ارتش شاهنشاهی هخامنشی (از 555تا  335پ .م)19/

بسیار متنوع بودند

می کردند حتی سردار برجسته یونانی ،فتانِس کته در

دارا دولت شهر مستقل با اهدا

در نتیاه ،رقابتت و تضتاد در شتبهجریترخ یونتان بته

خدمت آماسیس فر ون مصر بود ،اطال ات فراوانتی

فراوانی وجود داشت.

از اوضاع مصر و به ویشخ دربارخ راهی که بتوان مصتر

 .4تستتلط هخامنشتتیان بتتر دریاهتتا آزاد رتترب مًتتل

را فتح کرد ،در اختیار کمبوجیه قرار داد (کتتاب ،III

دریا سیاخ و مدیترانه با ث قطع شریانها تاارتی

بند .) 2در زمان داریوش ،به هنگاپ لشكرکشی و بته

و مراودات بازرگتانی میتان یونانیتان و مصتر هتا و

ستتو استتكیتهتتا ،نگهبتتانی از پتتل رو رودخانتته

سكاها شدخ بود (یوسف جمالی ،جدید و شهاباد ،

دانوب ،بر هدخ یونانیتان گذاشتته شتد (کتتاب ،IV

 .)25 :9934درنتیاه فقر و از بین رفتتن درآمتدها

بند .) 38یا در حمله  289پ.پ .خشیارشتا بته یونتان،

مومی در یونان که به لتت ستتیرخ جتویی دولتت-

 999رزپ ناو ایونی در ناوگان خشیارشا خدمت متی-

شهرها با یكدیگر و تسلط هخامنشیان بر شاهراخها

کردنتتد (کتتتاب  ،VIIبنتتد  .) 32همچنتتین ،کتریتتاس

تاار یونان بود ،زیرساخت ها اقتصاد یونتان از

گتترارش متتی دهتتد کتته دمتتاراتوس اس ت ارتی در ایتتن

بین رفته و اقتصاد پایا در یونتان مترلترل شتدخ بتود.

لشكرکشی به خشیارشا پیوست (پرسیكا ،کتاب هتا

همچنین ،جنگ هتا داخلتی پلوپتونر در یونتان و

94و  ،99بند .)47

تحوالت سیاسی ناشی از آن ،با تث تهیدستت شتدن

از خشیارشا تا زمان اردشتیر دوپ بترا متدتی ورود

شهروندان یونانی گردیتد .آنتان بترا امترار معتاش،

مردوران را در ارتش هخامنشی کمرنگ می بینیم .این

سیل آسا از دریا اژخ گذشتند و بته استتخداپ ارتتش

مسأله ،به نظر می رسد یا ناشی از مداخلتهگتر هتا

ایران درآمدند (بلویس .)979 :9988 ،هرودوت نیر به

یونانیان در امور داخلی ایران و کمتک بته شورشتیان

فقر که همیشه یتار یونانیتان بتود ،اشتارخ متیکنتد

مصر به رهبر ایناروس باشد تا بدین وسیله آتنی-

(کتاب  ،VIIبنتد .) 994آیستخولوس نیتر تنگدستتی

ها بت وانند تاارت منظم دریایی با مصر برقرار کردخ و

یونانیان را از زبان داریوش چنین گترارش متیکنتد:

رلتته متتورد نیتتاز ختتویش را از آنتتان تتتأمین کننتتد

« ختتتتاك یونتتتتان همانتتتتا تنتتتتگمایتتتته استتتتت».

(داندامایف ) 487 :9989 ،و یا به دلیل گرفتار هتا

(آیسخولوس)299 :9939،

داخلی یونانیان به ویشخ در جنگ ها پلوپونر است.
دیگر ،منابع یونانی مانند کتریاس و توسیدید

 .9برختتی از دولتتت شتتهرها یونتتانی بتته جنگتتاور

از طر

شهرت داشتند و دالور را برا ختود افتختار متی-

در مورد اوضاع ایران یتا ستخت خبتر دادخانتد و یتا

دانستند .این خصیصه یعنی رزپ آور  ،همیشه آنان را

مطالب آنان بر ارر مرور زمان از بین رفته است .البته،

آمادخ شترکت در ارتتش و ست اخ یونانیتان و یتا حتتی

در این زمان روایاتی مبنی بر ورود سترداران یونتانی

بربرها میکرد (هرودوت ،کتاب  ،VIIبند.)994

مانند تمیستوکلس و فرار آنان از یونتان بته ایتران را

تمامی دالیل باال بیتانگر انگیترخقتو یونانیتان بترا

داریتتم (توستتیدید ،کتتتاب  ،Iبنتتدها )995-998

ورود به ارتتش هخامنشتی بتود .درکتتابهرودوت در

بنابراین ،تا شورش کتوروش کوچتک در ستال 292

جاها مختلف نیر بته حضتور ایتونیهتا در ارتتش

پ.پ .یونانیان کمتر با ایران مراودخ نظامی داشتند اما

هخامنشی اشارخ شدخ است .برا نمونه ،یونانیتان در

با انعقاد پیمان صلح شاهانه یتا آنتالستیداس در ستال

لشكرکشی کمبوجیه به مصر در ست اهیان او ختدمت

 987پ.پ .میان ایران و یونان ،دوبارخ ایونیها به زیر

 /77پشوهشها تاریخی ،سال پنااهم ،دورۀ جدید ،سال ششم ،شمارۀ پنام (پیاپی،)42زمستان9939

فرمان هخامنشیان درآمدند و برا حملته ستال 959

هخامنشیان در همه حال  -چه در جنگها داخلی،

پ.پ .بتتته مصتتتر 7999 ،هوپلیتتتت گستتتیل کردنتتتد

و سرکوب شورش ها و چه در نبترد بتا یونانیتان -از

(  .)Rhodes, 2007: 40نخستتتی ن متتورد از بتته-

نیتترو نظتتامی آنتتان استتتفادخ متتیکردنتتد و حتتتی

کارگیر سربازان مردور یونانی در حدود  297پ.پ.

هخامنشیان می دانستند که هر جنگی با یونانیان بایتد

احتماالي به دست پیسوتنس ستاتراپ لودیته صتورت

با یار خود یونانیها هدایت گتردد .اشتارخ و بته

گرفته است .و برا حمایت از شورش خویش ،به

راخ انداز نبرد پارسیان لیه یكدیگر ،دربارخ شتورش

نیروها یونانی تكیه کرد .فرماندخ این مردوران به او

مكرر ساتراپ هاست چون بیشتر ساتراپها رربتی

خیانت کرد ،که رویداد نامعمول بود زیرا یكتی از

نیرویی از مردوران یونتانی را در ختدمت داشتتند و

مرایا مردوران یونانی این بود کته بته مرددهنتدگان

اشارخ و به استفادخ از یونتانیهتا لیته یونتانیهتا،

پارسی خود وفادار میماندنتد (.)Head,1992: 58

بازتابی است از تاربه خود و در نبردها اس ارت

مگابیر نیر پس از ستال  252پ.پ .در شتورش لیته

لیه پارس در دهه  939پ.پ .کته طتی آن متردوران

اردشیر اول در سوریه ،مردورانی یونانی در استتخداپ

یونانی در جبهه پارس ظاهر شدند .در ستدخ چهتارپ

خود داشت .روشن نیست که از این مردوران در نبرد

پ.پ از نیروها بیست یا سی هرار نفرخ یونتانی نیتر

استفادخ کتردخ باشتد ولتی کتریتاس متی گویتد بعتداي

به صورت پیاپی یاد میشود (.)Head: 58

پسرش ،زوپیر نیر مردورانی آتنی در اختیار داشت که

هخامنشیان در سرزمین ها وستیعی از ارمنستتان تتا

یک کائونیانی به ناپ آلستیادس بته او خیانتت کترد و

بخش بررگی از آسیا صغیر ،پیادخنظاپ سبک خویش

زمان ورود زوپیر به حصار شهر به او سنگی پرانتد و

را تأمین می کردند که نیترخ هتایی کوتتاخ یتا زوبتین و

زوپیر این گونه مُترد (پرستیكا ،کتتاب هتا 97و،97

س رهایی سبک داشتند .البته ،در آناتولی رربی برخی

بنتتدها  25و .)29وفتتادار متتردوران یونتتانی در دو

از پیتتادخهتتا ،بتته شتتیوخ هوپلیتتت هتتا یونتتانی ،دارا

مورد قابل توجه است :یكی رفتن رضتایتمندانه «دخ-

تاهیرات سنگینی بودند (.)Head: 53:55

هرار» نفر به قلب آسیا همتراخ بتا کتوروش کوچتک،

لودیها ها به همراهی میسیها ،کیلیكیها ها ،فریگیه -

هر چند که ایشان به بهانه ها واهتی و بترا نبترد

ا ها ،پافالگونیها و کاریها ها در ارتش هخامنشیان

کامالي متفاوت اجیر شدخ بودند ،و نیر وفادار 4999

حضور داشتند (هترودوت ،کتتاب ،VIIبنتدها -78

یونانی به داریوش سوپ حتی پس از شكستت نهتایی

 .) 74به دلیل اهمیت ستاتراپی لودیته ،ستتاد مرکتر

و در گوگمل(« .)Head,1992: 58هتیچ یتک از

ارتش شاخ بترر

آنان بییاور فرماندهان یونانی به میدان جنگ نمی-

لوساندر ) 4 :9،و به همین لت ،آداب و رسوپ ایرانی

شوند .امروزخ اگر جنگ پارسیان بتا پارستیان باشتد،

در ساتراپی لودیه رایج بود .شهر سارد و بهطور کلی

بی یاور فرماندهان یونانی جنگ درنمی گیرد و اگتر

آسیا صغیر محل برخورد و تماس و فرهنگپذیر

جنگ پارسیان با یونانیان باشد ،کار به آشتی میکشد،

میان جهان یونتانی و ایرانتی بتود (کورستارو:9988،

اگر دیگر یونانیتان بته یتار شتان نیاینتد( ».زنتدگی

 .) 7/75آیسخولوس در مورد حضور لودیتها هتا در

کتتوروش ،کتتتاب ،VIIIبنتتد )47 ،8از ایتتن گتترارش

ارتش هخامنشی ،گرارشی ارائه متی دهتد کته نقتش-

پایانی گرنفون در زندگی کتوروش ،درمتییتابیم کته

برجسته هتا پلكتان شترقی آپادانتا یعنی ارابتهرانتان

در لودیته مستتقر بتود (پلوتتارك،

بررسی نقش و جایگاه نظامی ساتراپنشینهای غربی ایران در ارتش شاهنشاهی هخامنشی (از 555تا  335پ .م)16/

لودیتتها آن را تأییتتد متتیکنند(آیستتخولوس:9939،

در سند  ،از نیروها مردور بابلی ساکن در پادگتان

 .)975آناتولی تعداد کمی سوارخنظاپ فراهم میآورد

سوئنه ،با ناپ ها بابلی شاملا نبوشتلییو ،ایتدّیننیبتو و
98

اما از پایان سدخ پتنام پ.پ .ستواران پتافالگونی در

نبوکودورّ

ارتش ها پارسی به گونه فرایندخ ا حضتور یافتنتد

پادگان سوئنه ،یهود و از ستاتراپی ابرنهتر بودنتد و

هر چند که شتاهان ایشتان گتاهی دشتمنان پتارسهتا

ناپ ها آنان بیانگر یهود بود ن آنان است .از جملته

بودند .این سوارخ نظاپ که برا کوروش کوچک متی-

این ناپ ها ،مِناحیم و َن نیَه پسر مِشولیاپ فرزند شلومن،

جنگیتتد ،در ستتال  939پ.پ 9999 .ستتوار و 4999

یادونیَه فرزند هوش عیا فرزند اوریا 93استت امّتا ستایر

سبک س ر ،همراخ با نیروها اس ارتی لیه پتارسهتا

نتتاپ هتتا افتتراد پادگتتان ستتوئنه ،آرامتتی و آشتتكارا

نیر وارد جنگ شد (گرنفون ،هلنیكتا ،کتتاب ،9 ،IV

دیدخ می شود .همچنین ،بیشتر نیروها

49

ریریهود اند ناپ هایی مانند شتمَشگیریته کته نتاپ

 )Head,1992: 55 9آن هتتتا بعتتتدها ،در نبتتترد

خدا خورشتید ستریانی استت ( .)Head: 16ایتن

گرانیكوس ،در قبته ست اخ و زیتر فرمتان پتارسهتا

سند بیانگر آن است که هخامنشیان برا تأمین امنیت

حاضر شدند.

ساتراپی ها شمال آفریقا از مردوران بابلی و یهود

میانرودانی ها :آشور ،بابل و عربها
در فهرستتت هتترودوت دربتتارخ ارتتتش خشیارشتتا از
بابلیها یاد نمتی شتود امّتا بته نوشتته و ستربازان
آشور را با شمار از کلدانی ها همراخ کردخ بودنتد
(کتاب ،VIIبند .) 79به نظر میرسد هرودوت کته از
نردیک ،بابل را مشاهدخ کتردخ بتود ،متیتوانستت از
بابلی ها در ارتش خشیا رشا ناپ ببرد ،نه از کلدانیهتا.
بنابراین ،در ساتراپی بابل ،شاید کلتدانیهتا یكتی از
طبقات اجتما ی بودند که حرفه آنان نظامیگر بتود
و در ارتش خشیارشا نیر از اینان ناپ بردخ شدخ است
یا احتماالي از این رو ناپ کلدانیها به کار رفته است که
ناپ بابل از زمان شورش ایتن ستاتراپی در  284پ.پ.
ممنوع شدخ بود یا گرینه سادخ تر دیگر ممكتن استت
ایتتن باشتتد کتته هتترودوت نمتتیتوانستتته ملیتتتهتتا
گوناگون میان رودانی را از یكدیگر بازشناسد بهویشخ
اینکه میانرودانیها یعنی آشور ها و دیگر مردمتان
میان رودان ،از جمله کلدانی ها ،در یک گردان حضور
داشتهاند (.)Head,1992: 50

نیر استفادخ متی کردنتد .ترب هتا بته قتول استترابو
«امیرنشین ها کوچک و مستتقلیانتد کته سترزمینی
خشک و بی آب دارند .اندك کشاورز میکننتد .یتا
اصالي کشت و کار ندارند  .اما انواع گله ،به ویشخ گله
شتر ،دارند» (کتاب ،XVIبند .) 9 ،9دیتودور نیتر در
مورد آنان گوید« :آن ها با راهرنی و چ اولا سرزمین-
ها همسایه روزگار می گذرانند و شكست دادن آن-
ها با جنگ دشوار است .در نواحی بیآب ،چاخهتایی
حفر کردخ اند که تنها خود از محل آنها باخبرند و بتا
پناخ جستن به درون این سرزمین بی آب ،جان خویش
را از گرند درامان می دارند زیرا خود محل آبهتا
مخفی را می دانند و برا استتفادخ از آن چتاخ را بتاز
میکنند ،حال آن که خارجیانی که به تعاقب آنان می-
پردازند ،از تشنگی در شنرارها بی آب و لف جان
میس ارند و اگتر خیلتی خوشتبخت باشتند ،پتس از
تحمل سختیها

جان فرسا به سرزمین ختویش بتاز

می گردند .از این رو ا رابتی کته در ایتن سترزمین
متتی زینتتد ،شكستتت ناپذیرنتتد و یتتوه بنتتدگی هتتیچ
پادشاهی را گردن نمتی نهنتد هتیچ زمتانی فترد از
سرزمین دیگر را به نوان رهبر خویش نمیپذیرند و
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رب ها شترسوار را

هموارخ استقالل مطلتق ختویش را حفتظ کتردخانتد».

بند .) 52کوروش نیر جنگاور

(کتاب ،IIبند ) 28قبایل رب به گونهها مختلتف و

دیدخ بود که به کمک آنان ست اهیان شترستوار را بته

متفاوتی با حكومت مرکر هخامنشی رابطه داشتتند

وجود آورد و در جنگ با کترزوس شتاخ لودیته ،بته

و از اقتدار شاهنشتاهی بهترخ متی بردنتد .تربهتا

یار همتین دستته شترستوار بتر ست اهیان کترزوس

ستتاکن در مرزهتتا ایتتران ،جتترو دستتت نشتتاندگان

برتر یافتت (زنتدگی کتوروش ،کتتاب ،VIIبنتد،9

شاهنشاهی هخامنشی بهشمار می آمدند و آنان هتیچ-

 .) 48بر رو مُهر از دورخ هخامنشتی ،شترستوار

گاخ بردخ ایران نشدند (هرودوت ،کتاب ،IIIبنتد.)88

شاید رب ،در حال تاخت دیدخ می شود که این گفته

رب ها در ایااد امنیت راخ ها کویر و بیابتانی بته

دیودور را تأیید میکند .در نقش رستم تصتویر ربتی

ایرانیان کمک می کردند مانند زمانی که کمبوجیه بته

که در حال حمل اورنگ شاهیست ،دیدخ میشتود و

مصر لشكر کشید .در مقابل ،ا راب مابور نبودند که

شمشیر آویران دارد (.)Head,1992: 53

خراج مرسوپ هخامنشیان را ب ردازند اما خودخواسته
 9999تتتاالن کنتتدر ب ترا شتتاخ هدیتته متتیفرستتتادند

قفقازی ها و مردمان شمال دریای سیاه :ارمنیهشا و

(هرودوت ،کتاب ،IIIبندها 37و .)3در لشكرکشتی

سكاها

خشیارشا به یونتان ،کمانتداران پیتادخ و شترستواران
رب نیر به همراهش بودند .آنتان بتا بلنتد کته
رویش کمربند می بستتند بته تتن داشتتند ،و استلحه
همراخ آنان ،کمان ها بلند بود که به بازو راست
بسته و به طور وارونه انداخته بودند .فرماندهی آنان و
اتیتتوپی هتتا جنتتوب مصتتر بتتر هتتدخ آرشتتاپ بتتود
(هرودوت ،کتاب  ،VIIبنتد .)73هترودوت درمتورد
نیروها نظامی رب ها در لشتكر خشیارشتا گویتد:
« سواران رب به جا اسب بر شترهایی سوار شتدخ
بودند که سر ت آنها کمتر از اسب نیست .تربهتا
د ر صف آخر حرکت می کردند چون اسب تاب دیدن
و بو شتر را ندارد و از این رو در صف آخر بودنتد
که موجتب هتراس استبهتا نشتوند( ».کتتاب ،VII
بنتتدها  .)87-87هتترودوت پتتس از لشكرکشتتی
خشیارشتتا ،دیگتتر نتتامی از ا تتراب در میتتان ارتتتش
هخامنشی یاد نمیکند .دیودور در مورد شیوخ جنگی
ا راب چنین توضیح می دهد کته دو تیرانتداز ترب
پشت به هم سوار شتر شدخ که یكی هنگتاپ حملته و
دیگتر هنگتاپ قتبنشتینی متی جنگنتد (کتتتاب،II

ارمنی ها به فرماندهی آرتتوخمس دامتاد داریتوش در
نبرد خشیارشا حضور داشتند .آنان شبیه فریگیها هتا
تاهیر شدخ بودنتد (هترودوت ،کتتاب ،VIIبنتد)79
هتترچنتتد بتتر استتاس گتترارش ه ترودوت ،کتتولخیس
(گرجستان رربی) و همسایگان آنان تتا قفقتاز جترو
ساتراپی ها نبودند و کولخی ها به جا دادن خراج به
هدیه دادن اکتفا میکردند (کتاب ،IIIبند ) 37امّتا در
میان س اهیان خشیارشا حضور داشتته و موظتف بته
ا راپ نیرو نظامی برا ارتتش هخامنشتیان بودنتد.
کولخیها ما هر به کالهخودهتا چتوبی ،ست رهایی
کوچک از پوست دباری نشدخ گاو بتودخ ،نیترخهتایی
کوتاخ و نیر دشنه داشتند .آالرود ها و ساس ر ها نیر
کتته در منطقتته ارمنستتتان ستتكنی داشتتتند ،در ایتتن
لشكرکشی حاضر بودند .تاهیرات و سال ها آنتان
شبیه به کولخیس ها بود و فرماندخ آنتان ماسیستتوس
پسر سیرومیترس بود (کتاب ،VIIبنتد .)73ستربازان
سكایی یكی از گروخ ها مهم در ارتتش هخامنشتیان
بودند که به دلیل زندگی کوچ رویی و شبانی ،گروهی
نیرومند بهشمار می آمدند .آنان از اورال تتا مرزهتا

بررسی نقش و جایگاه نظامی ساتراپنشینهای غربی ایران در ارتش شاهنشاهی هخامنشی (از 555تا  335پ .م)15/

مغولستان پراکندخ بودند و در کتیبه ها هخامنشی بتا

ها جنگاور هرموتیبیها و کاالستیر هتا از ایتاالت

ناپ ها مختلفی شناخته می شدند .سكاها رربتی در

مختلف مصر بودند و بهترتیب شمار آنان  979هترار

شمال ناحیه است ی دریا سیاخ ساکن بودند .بته نظتر

و  459هرار نفر بودخ است .برا آنان کتارا دستتی و

می رسد با حمله داریوش بخشی از آنان مطیع شدخ و

پیشه ور ممنوع بود و کارشان تنها جنگاویی بتودخ

درآمد .هخامنشیان

است که از پدر به پسر به ارث می رستید .بتا وجتود

در آناا پادگتان هتایی تأستیس کردنتد کته ست اهیان

این،امتیازاتی که هرودوت بترا آنتان برمتیشتمارد،

معادن طال آگاتورسی به تصر

هخامنشی و بیگانه میتوانستند سالها سال از خود

داشتن زمین است که احتماالي در آن کشتاورز متی-

نگهتتدار کننتتد ( ) Bury, 1897: 281امّتتا در

کردنتتد و جتترو گتتارد شتتاهی نیتتر بودنتتد (کتتتاب،II

لشكرکشی خشیارشتا بیشتتر ستكاها شترقی یعنتی

بندها  .)975-978بنا به نظتر هِتد ،شتاید ایتن آمتار

آمورگیها (هئومه ورگا) و تیرخودها حضور داشتتند.

مربوط به زمان پیش از فتح مصر بته دستت ایرانیتان

هرودوت در همانجا اشارخ می کنتد کته پارستیان بته

بودخ باشد زیرا در سال  959پ.پ .مصر شصت هرار

همه اسكیت ها ،سكا (سَتکَ) متیگوینتد (هترودوت،

ماخیمویی داشت و شمار آنان بسیار کم بتودخ استت

کتتتاب ،VIIبنتتد ) 72بنتتابراین ،احتمتتال دارد کتته
ستكاها رربتی نیتتر در ارتتش هخامنشتیان حضتتور
داشته و هرودوت قادر بته تشتخی

آنتان از دیگتر

سكاها نبودخ است.

مصریان با توجه به دیرینگی تمتدنی ،دارا ستازمان
نظامی و ارتش نیرومند بودند .هخامنشیان سربازان
مصر را نخست ین بار در هتد کتوروش بترر

بته

خدمت گرفتنتد .زمتانی کته کتوروش بته جنتگ بتا
کرزوس شاخ لودیه پرداخت ،دخا از مصتریان کته
جرو مردوران س اخ کرزوس بودند ،پتس از هریمتت
ارتش لودیه به استتخداپ ست اخ هخامنشتی درآمدنتد.
نیر در برابر خدمت نظامیشان به آن-

ها و دخ واگذ ار شهر ،زمتین ،زن ،و ختدمتكار داد
(زندگی کوروش ،کتاب .)29 :9 ،VIIسربازان مردور
مصر صرفاي از روستاییان نبودند بلكه

جنگاو مصر برا پارس ها اهمیت زیاد داشته
و تعداد فراوانی از آنتان را در ست اخ ختویش جتذب
کردند .همچنین ،آیسخولوس نیر در شعرها خویش
به حضور نیروها مردور مصر در س اخ هخامنشتی

مردمان شمال آفریقا :مصریان ،لیبیها و حبشیها

کوروش برر

( ) Head, 1992:17که به احتمال ،این طبقتههتا

متاخیمویی21

یا جنگاویان موروریا از طبقه ها جنگاو سنتی
موستتوپ بتته هرمتتوتیبیهتتا و کاالستتیر هتتا 42بودنتتد
( .)Head, 1992:17بنابر گرارش هرودوت،طبقته-

اشارخ میکند که بیشتر از شتهرها ممفتیس و تتبس
بودنتتد (آیستتخولوس .) 975 :9939،آنتتان بیشتتتر در
نیرو دریایی هخامنشیان بهکار گرفته میشدند زیرا
ملوانان کشتی ها مصر ارتش خشیارشتا در زمترخ
یگانها برگریدخشدخ ا بودند که قرار بود در یونان
با مردونیوس باقی بمانند .ظاهراي ایش ان تنها سربازانی
بودند که بدین منظور از کشتی پیادخ شتدند.دریافت-
کنندگان جیترخ در پادگتان ستوئنه ،نتاپهتا مصتر
دارند .این قایقران ها دژ یعنی پسامتیک و یتارانش
از افتتراد بتتومی پشتتتیبانی متتیکردنتتد ( Head,
 .)1992:16-17ستتتربازان مصتتتر همچنتتتین در
کوناکستتا بتترا ارتتتش اردشتتیر ا ول لیتته بتترادرش
کوروش کوچک جنگیدند .آنان به سال ها سنگین
و س رها چوبی ماهر بودند که تا بتاال پتا امتتداد
داشت (گرنفتون ،لشكرکشتی کتوروش.)79 :9987 ،
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اتیوپی ها در ارتش خشیارشتا در لشكرکشتیبه یونتان

و  .)87یونانی ها نیر از لیبی ها آموختنتد کته چگونته

حضور داشتند .هرودوت به توصیف آنان میپردازد و

چهار اسب را به گردونه ببندند ( کتاب ،IVبند.)983

مینویسد لباسهایی ا ز پوست پلنگ یا شتیر بته تتن

لیبیها در نقشبرجسته اورنتگ بتران در نقتشرستتم

کردخ ،زین ابرارشان تیر و کمان بتود .کمتانهتایی بته

دارا نیرخ کوتاخ یا زوبین هستند و در نقشبرجستته

خرما داشتند .تیر این

پلكان شرقی آپادانا نیر آنان با گردونه دواستبه دیتدخ

دراز چهار کودخ از ساقه بر

کمان ها از نی و کوتاخ است و در انتها آن به جتا

می شتوند کته گترارش هترودوت را تأییتد متیکنتد.

نوك فلر  ،سنگ تیر نصب می کنند که از این وسیله،

استرابو اشارخ متفاوتی نسبت به رزپابرارا لیبیها دارد.

برا کندن مُهرها خود نیر استفادخ میکننتد .اینتان

او گویتتد « :ستتربازان پیتتادخ س ت رها ستتاختهشتتدخ از

نیرخ هم داشتند که در نوك آن شاخ تیرشتدخ آهتو را

پوست فیل را تكان می دادند و پوست شیر ،پلنتگ و

نصب می کنند و گُرزهایی داشتند که بر سر آنها میخ

خرس بر تن داشتتند ...پیتراهن هتا بتدون کمربنتد

کوبیدخ بودند .آن ها پیش از آراز نبترد بته بتدنهتا

پوشیدخ بودند که حاشیه هایی پهن داشت و از پوست

خود نیمی شنگر

و نیمی دیگر گِتل گیتوخ یتا گتچ

میمالیدند (کتاب ،VIIبنتد .) 73بتر ظترو

ستفالی

یونانی نیر تصاو یر از سربازان سیاخ حبشی با زرخ و
چیتون 49یونانی و با اسلحه یونانی ،تیر و کمان و نیرخ
نشان دادخ می شوند که دارا س رها برر

هستتند

(مورکتتتوت .) 289 :9988 ،شتتتاید نیتتترو دریتتتایی
مصر ها ،از تكاوران دریایی حبشتی استتخداپ شتدخ
بودند که رو رود نیل کار میکردند و با کشتتی بته
تاارت میپرداختند (.)Sekunda, 1992: 16
لیبی ها شاید به نتوان متردور در ست اخ کمبوجیته و
داریوش خدمت می کردند زیرا در نقشبرجستههتا
پلكان شرقی آپادانا جرو ملل هدیه آور هستند و برا
شاخ هخامنشی یک نیرخ و دو اسبا ارابتهکتش هدیته
آوردخاند .بنا به روایت هرودوت ،سربازانی از لیبی در
فهرست س اهیان خشیارشتا در  289پ.پ .آمتدخانتد.
گویی آنان بته هنگتاپ مبتارزخ ،فریادهتا و زوزخهتا
بلند می کشیدند .لباس رزپ آن ها از چرپ بُر به ناپ
اِگه بتود (کتتاب ،IVبنتد ) 983و سالحشتان زوبتین
چوبی بود که نوكها سخت شدخ با حترارت آتتش
داشت .به احتمال آنان جرو پیادخنظاپ زوبتینانتداز و
گردونه ران هخامنشی بودخاند (کتاب ، VIIبندها 79

برا ردا و س ر استفادخ متیکردنتد( ».کتتاب،XVII
بند 9به نقل از  )Head, 1992: 54در صورتیکه
در توصتتیف هتترودوت از ستت ر لیبتتیهتتا در ستت اخ
خشیارشا خبر نیست.
زینابز ارهای ساتراپنشین هشای غربشی در ارتشش
هخامنشی
ساتراپنشین هتا رربتی بتا زیتنابرارهتا بتومی و
گونتتاگون در ارتتتش شاهنشتتاهی هخامنشتتی حضتتور
داشتند .آنان با این جنگ افرارها ،با ث تقویت ارتش
هخامنشی می شدند برا نمونه ،به جتا نیترخهتا
کوتاخ هخامنشی ،یونانیتان متردور از نیترخهتا بلنتد
استفادخ میکردند .هرودوت نیر در هنگاپ لشكرکشتی
خشیارشا به یونان از ابرارها جنگی متنوع ستربازان
هخامنشی یاد می کند .گرنفون نیر در زندگی کوروش
و آنابازیس در بسیار از جاها بته ابرارهتا جنگتی
هخامنشیان اشارخ می کند .گرنفون گوید « :به یاد متی-
آوریم که کور وش آن شیوخ کُهنا جنگیدن از دور بته
کنار نهاد ،و بارگستوان پوشاندن به اسبان و متردان،
و با دادن کوتهنیرخ ا به هر س اهی ایشان را نبترد از
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نردیک آموخت امّا امروز ایشان نته بته نتوین شتیوخ

در برابتتر ستتوارخنظتتاپ و پیتتادخنظتتاپ بتتهطتتور متتؤرر

می جنگند ،نه به کهن الگو .و پیادگان هنوز ست رها

بانگنتتد ،چگونتته بتتا یتتورش ،شتتهرها دارا دژ

بلند دارند ،با شمشیر و تب ر ،که گویی باید رزمی کنند

مستحكم را بگیرند .شاا ت آنان بته تنهتایی نمتی-

آن چنان که به روزگار کوروش می کردند اما هیچگاخ

توانست آن ها را قادر به شكست دادن ام راتور ها

به دشمن نردیک نمی شوند .ایشان گردونهها داس-

ظیم آن صر کند .سال ها و زرخ ها ،هخامنشتیان را

دار را نیر که کوروش آفرید ،دیگر بهکار نمیگیرنتد.

توانا ساخت که از ختود و استب هایشتان نگهتدار

کوروش با سرافراز ها که بخشید به گردونهستواران

کننتتد و دشتتمن را شكستتت دهنتتد .پوشتتاك جنگتتی

و رازها و هنرهتا رزپ کته آموختت بته ایشتان ،از

هخامنشیان ،از راخ تاربه و تقلید در طی کارزارهتا

جنگی گردونگتان رستتهیتی ستاخت کته بتیبتیم و

بررگشان در میان ستاتراپنشتین هتا رربتی شتكل

شادمانه به ردخها دشمن می تاختنتد امتا ست هداران

گرفت .پیش از این دوران ،هخامنشیان ،بته تقلیتد از

امروز ،که رازها و هنر گردونه رانی هیچ نمی دانند ،بر

مادها و آشوریان بستیار از زیرستاختهتا اولیته

ختتود نازیتتدخ و متتی گوینتتد کتته نتتاآزمودخ متتردان بتته

ارتش خویش را سامان دادند .در نبردها گونتاگون،

گردونه رانی نهادخ ،آنان چنان چون آزمودگان ،گردونه

هخامنشیان با انواع زینابرارها

جنگی بهکتار بتردخ

راندخ اند .از این گر دونگان امروز آذرخش وار اینستو

شدخ در میان ارتش ها قدیم ساتراپنشینها رربی

و آنسو می شتابند اما پیش از آن که به دشمن رسند،

خویش آشنا شدند .این جنگابرارهتا در جنتگهتا

نیمی از گردونه رانان از گردونهها بترون متیافتنتد و

گوناگون کارآیی ویشخ ا داشت .معموالي در هر جنگی

نیمی دیگر خودخواسته از گردونه بیرون میجهنتد و

بسته به مدت زمان و شكل جنگ ،برخی از ابرارها

می گریرند و رسته گردونگتان بتیگردونتهرانتان ،بته

جنگی ،کاربرد بیشتر پیدا می کرد بترا نمونته ،در

خود ها بیش آسیب می زنند تا به دشمنان( ».زندگی

هنگاپ محاصرخ و به منظور دفع حمله دشمن ،معموالي

کوروش ،کتاب ،VIIIبند . )49-47 ،8گرنفون در این

انواع سال ها پدافند مانند س ر ،زرخ و نظتایر آن

سخنان به اشكاالت موجود در شتیوخهتا جنگتی و

بهکار می رفت .در هنگاپ حملته و تهتاجم ،بیشتتر از

رزپ ابرارها ارتش هخامنشی اشارخ میکند .ساتراپ-

زین ابرارها آفند که به کار جنگ و جدال میآیند،

نشین ها رربی هخامنشی کته در اطترا

دریاهتا

سیاخ ،مدیترانه ،مرمترخ و سترخ قترار داشتتند ،نقتش
مدخا

در جنگها در یتایی و کشورگشتاییهتا

استفادخ می شد .به نظر می رسد ابرارهتا جنگتی کته
ساتراپنشینها رربی برا حمله به دشمنان بهکتار
می برند ،به سه مامو ه زیر تقسیم میشدند :برختی

هخامنشیان ایفا کردند .آنان با وجود این کته بعتدها،

از این ابرارها برا جنگها دوربرد بهکار میرفتند،

دیگر به نتوان دولتت مستتقل وجتود نداشتتند ،در

مانند کمان و فالخن بعضی برا جنگها میانبرد،

ارتش هخامنشی حضور داشتند .پتس از لشكرکشتی

مانند نیرخ و زوبین و برخی برا نبترد تتنبتهتتن از

هخامنشیان به نواحی رربی که به فروپاشتی دولتت-

شمشیر و تبرزین ،گرز و خنار استتفادخ متیکردنتد.

ها مهمی ،مانند :بابل ،لودیه و مصر مناتر گردیتد،

جنگ افرارها دفا ی با مهارت خاصی ساختهو سعی

آنان از راخ ت ماس با این تمدنها ،آگاهیها فراوانی

می شد تا به شكلی طراحی شود که جلو ضربهها

در زمینه جنگ افرارها آموختند فهمیدند کته چگونته

مرگبار دشمن را بگیرد .د ر آراز یونانیتان از ایتنکته
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می دیدند جنگاویان ارتش هخامنشی تنها با کالهتی

ناهموار می شد .به دلیتل وجتود همتین تفتاوتهتا

بر سر و شلوار به پا راهی میتدان نبترد متیشتوند،

آشكار ،شیوخها جابه جایی نیروها نظتامی نیتر در

شگفتزدخ میشتدند (هترودوت ،کتتاب،Vبنتد .)37

مناطق جغرافیاییا متنتوع ستاتراپنشتینهتا رربتی

بیشتر سربازان پیادخساتراپنشینهتا شترقی ،هتیچ-

متفاوت بود .بدیهی است که در جابه جایی نیروهتا

گونه زرخ دفتا ی ،ستاق بنتد ،روپتوش محتافظ و یتا

نظامی ارتش هخامن شی استفادخ از اسب ،شتر ،قتاطر،

کالهخود نداشتتند .هترودوت در نبترد پالتته لتت

گار ها چهار چرخه و دو چرخه ،ارابه و گار ها

شكست ایرانیتان را در فقتدان تاهیترات دفتا ی در

سبک ،قایق و کشتی نقش مدخا داشتند.

برابر سنگیناسلحهها یونانی می داند .او اشارخ متی-

شاهنشاهی گستردخ هخامنشتی نمتیتوانستت بتدون

کند که ایرانیان « ناچار بودند بی س ر و جوشن کارزار

شیوخ ها کارامد ارتباطی و حمل و نقتل بته درستتی

ستاتراپ-

مل کند .با واگذار اختیارات فراوان بته ستاتراپ-

نشینها شرقی ،پارسیان و ساتراپنشینها رربتی

نشینها ،حا کمیت سیاستی هخامنشتیان در ستاتراپ-

ماهر به جنتگ افرارهتا دفتا ی بودنتد .آشتوریان،

نشینها رربی دچار بحران شد .این بحرانها ناشی

حبشی ها ،پتافالکونیهتا ،موستیاییهتا ،پیستید هتا،

از شورش ها محلی یا شورش ستاتراپهتا بتود .در

موسكاها ،لوکیتایی( ،کتتاب  ،VIIبنتدها )79 - 74

برخی مواقع ،نیرو نظامی ارتتش بترا فتوحتات و

مصریان (کتاب  ،Iبند ) 995و یونانیان (آیستخولوس،

تسلط بر مناطق بیشتر به حرکت درمی آمتد .پیتروز

کنند» (کتاب  ، IXبند  ) 79امّتا بترخال

 ) 982:9939از جنگ افرارها دفا ی مانند کالخخود،

ملیات نظامی ارتش مستلرپ ارتباطات کارامتد بتود.

زرخ و س ر استفادخ متی کردنتد .آیستخولوس نیتر بته

بنابه گفتههرودوت و استناد بتابلی ماننتد گتلنوشتته

صورت جالبی به این نكته ظریف اشارخ میکنتد کته

گدل -ایامه ،بابل به تنهایی یک سوپ از کل ملرومات

پارسیان و ساتراپنشینها شرقی بیشتر در جنگو-

ارتش هخامنشی مانند آذوقه و زینابرارهتا جنگتی

گریر و جنگ ها تهاجمی ماهر بودنتد و ستاتراپ-

را تتتأمین متتیکتترد (کتتتاب  ،Iبنتتد  934و Tallis,

رربی از جنتگ افرارهتا دفتا ی استتفادخ

 .)2005: 216با فرض صتحت ایتن شتاهدان ،اگتر

کردند .او گوید « :آتوستا :بگوییتد تتا بتدانم ،آیتا بته

امكان انتقال ملرومات مذکور یا معادل آنها در قالب

کمانگیر چیرخ دستتند؟ همسترایان :نته ،هتیچ از آن

مواد دیگر به ارتتش هخامنشتی فتراهم نمتیشتد،

نمی دانند .لیک س ر استوار می گیرند و در جنگ نیترخ

هخامنشیان هرگر موفقیتی بهدست نمتی آوردنتد .از-

یكتاستند( ».آیسخولوس.)982 :9939،

این رو ،نقش لاستیكی ساتراپنشتینهتا رربتی در

نشینها

ارتش هخامنشیان بسیار پراهمیت بود.
نقش سشاتراپنششینهشای غربشی در جابشهجشایی
نیروهای نظامی هخامنشیان

شتتبكه حمتتلو نقتتل زمینتتی هخامنشتتیان بتته نیتترو
ضالنی و فكر حیوانات و انستانهتا متكتی بتود.

قلمرو جغرافیتایی ستاتراپنشتینهتا رربتی دارا

حملونقل و جابه جایی آذوقته و مهمتات جنگتی در

جغرافیا انسانی و طبیعتتی متنت وع بتود .ایتن تنتوع

فاصله ها طوالنی دشوار و پُرهرینه بود .حملونقتل

جغرافیایی شامل دشت ها هموار و کوهستتانهتا

آبی تا حدود مناسبتتر و کتمهرینتهتتر متینمتود
( .)Tallis: 210حمتلونقتل آبتی نیتر در انحصتار
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رربی به ویشخ بابلیها ،مصر هتا،

حستتاس و بتته دلیتتل هماتتوار بتتا یونانیتتان در آن

ساتراپنشین ها

فنیقیها ،یونانیها و لودیها ها قرار داشت .استتفادخ

شورش هایی رو مید اد ،ارتش و نیرو نظامی آنان

از اسب و شتر در حملونقل سریع زمینی و کشتی و

نیر حق آموزش نظتامی نداشتتند و حتتی در برختی

قایق در جابه جایی دریایی نقش مدخا داشتت .از-

موارد خلع سال شدند اما بایتد توجته داشتت کته

ایتن رو ،هخامنشتیان ،بتته ستاتراپنشتتینهتا رربتتی

حاکمیتتت سیاستتی شاهنشتتاهی هخامنشتتی بتته لتتت

خویش بیش از ساتراپنشین ها شرقی متكی بودند.

ساختار ادار و ویشگیها خاص اش مانند برخورد
مسالمتآمیر با ساتراپنشینهتا رربتی و شترقی و

نتیجه

روادار سیاسی و ن ظامی با آنان ،آمادگی داشت تا به

شاهنشاهی هخامنشی پس از فتح کشورها مستقل و

اتباع زیر دست خویش برا حفظ سازمانها بومی

دارا فرهنگ ها کهن در قسمت رربی فالت ایتران

ختتود ،در صتتورتی کتته بتترا حاکمیتتت سیاستتی

یک شاهنشاهی نوینی پدید آورد .این شاهنشتاهی در

هخامنشیان بحران آفترین نباشتد ،تتا حتدود آزاد

اوج قدرت خویش ،بر سنت ها مربوط به پادشتاهی

مل دهد .منابع اصلی در تدوین ستازمان و ستاختار

و اشرافیت و نیر بر سبک و شیوخ زنتدگی ستاتراپ-

نظامی ارتش هخامنشی ،سرشتتی نتاهمگون دارد .در

نشین ها رربی ارر گذاشته است .این سترزمینهتا

بازساز این س اختار تا حدود فراوانی متكی به منابع

فتح شدخ ،لوحهها سفید نبودنتد کته نظتاپ نتوین

ضد ایرانی و یونانی هستیم .از آناا که این منتابع بتا

شاهنشاهی هخامنشی ،نقش یگانه ختود را بتر آنهتا

افسانه پرداز و جعل همراخ هستند ،بنابراین ،استفادخ

حک کند ضمن این که کامالي ارراق است اگر بگوییم

از منتابع ریریونتانی و استتفادخ از دادخهتا باستتتان-

فرهنگ و سنت ایران هخامنشی ،مغلوب فرهنگهایی

شناسانه حائر اهمیت فراوانی است که حام این دادخ

شد که در ساتراپنشین ها رربی جا داشتند .باید

ها اندكاند.

اظهار کرد که به دلیل وجتود فرهنتگهتا کهتن در
میان ساتراپنشین ها رربی ،هخامنشیان از آنان ارتر

پی نوشت

پذیرفتند.

 -9به ابرارها جنگی ،جنگ افرار و ستال در اصتطال

چنانكتته در پیرامتتون ارتتتش هخامنشتتیان و متتردوران

زین ابرار گفته می شود .برا اطالع بیشتر نک :.پتورداود،

ساتراپنشینها

رربی بحث شد ،ساتراپنشینها

رربی هخامنشتی بته دلیتل داشتتن تمتدن دریتایی و
بازرگانی دریایی نقش مهمی در راخ انتداز و تتأمین
نیرو دریایی هخامنشیان داشتند .همچنین ،آنتان بته
دلیل برخوردار از دیرینگی تمدنی دارا ارتشها
منظم بودند که پس از فروپاشی حكومتهایشتان در
سازمان نظامی شاهشاهی هخامنشتیان ادرتاپ شتدند.
البته ،در مناطقی مانند آسیا صغیر کته در موقعیتت

24. -97 :9984
2- OP: kāra/ Lat:kãrias,kãris/ Gothic:
harjis/ German: Heer/ NP: kas-okār
(Shahbazi,1986:491).
3- OP: spāda/ pIE: *kuā/ Av: spāδa / Med:
spāda/ MP: spāh/NP: sipāh (Kent: 210).
4- OP: pasti
5- OP: asabāri
6- OP: ušabāri
7- YAV: raθaēštar > raθaēštā
8- OP: daθapati
9- OP: *θatapati
10- OP:*hazārapati
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11- OP: *baivarapati
12- OP: *spādapati/ Gk: *kārana, karanos
13- OP: arštibara
14- Gk: melophoroi
15- OP: *amartaka/ OP: *anauša/ Gk:
athanatos, afthitos, aiwnios, aithios/
pIE:*dhwenhx
16- OP: *baivarabam
17- θātiy: Dārayavahuš :Xšāyaθiya:
Dādaršiš :nāma: Arminiya: manā:
bandaka:
avam:
adam:
frāišayam:
Arminam (Kent: 121 &DB, §26).
18Bab:Nabušalliu,
Iddinnabu
&
Nabukudurri
19-Bab:Menahem,Ananiah,
&Mešullam,Shelomen,Yedoniah,Hoshaiah
Uriah
20- Ar: šamašgiriya
21- Gk: machimoi

22- Gk: Hermotybies&Kalasirieis
 : Chiton-23روپوش بی آستین یونانی که تا سر زانو می-
رسیدخ است

منابع

الف) منابع فارسی
کتاب:

آیست تخولوس«.)9939(.پارستتتیان»،مامو تتته آرتتتار
آیستتخولوس ،ترجمتته بدالتته کتتورر  ،تهتتران :نشتتر
نی،چاپ دوپ.

استرابو .)9984(.جغرافیا استرابو (سرزمینها زیتر
فرمان هخامنشی) ،ترجمههمایون صنعتی زادخ ،تهران:
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